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Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja Tomáš Zdechovský, on 
käsitellyt EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen asiassa EGF/2019/001 
BE/Carrefour ja hyväksynyt seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän 
hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita 
asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A. ottaa huomioon, että tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-
asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja se koskee 751:tä Carrefour Belgique SA:n 
vähentämää työntekijää, ja toteaa, että yritys toimii NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 47 
(Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitetulla 
toimialalla: 

B. ottaa huomioon, että Belgia perustelee työntekijävähennysten ja globalisaatiosta 
johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välistä yhteyttä 
toteamalla, että työntekijävähennysten taustalla ovat erityisesti verkkokauppa ja 
digitalisaatio sekä niihin liittyvä kuluttajien tottumusten muuttuminen;
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C. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti jo monia vuosia jatkunut verkkomyynnin 
tasainen kasvu on Carrefourin tapauksessa osaltaan vähentänyt non-food-tuotteiden 
(muoti, kirjat, tietokoneet ja elektroniikka, terveys- ja kauneudenhoitotuotteet jne.) 
myyntiä sen hypermarketeissa, mikä on heikentänyt tämän tyyppisten myymälöiden 
kannattavuutta; toteaa, että vuonna 2012 verkko-ostoksia teki 46 prosenttia mutta vuonna 
2018 jo 67 prosenttia belgialaisista;

D. ottaa huomioon, että Carrefour Belgique toimii kolmen erinimisen ketjun kautta ja että 
niistä kaksi eli Carrefour Express ja Carrefour Market ovat tuottavia ja ne laajentuvat, 
kun taas Carrefour Hypermarkets -ketjun 45 hypermarketista 19 ei ole kannattavia;

E. ottaa huomioon, että vähittäiskaupan osalta on tähän mennessä jätetty kymmenen EGR-
hakemusta, joista kaksi perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon1 ja kahdeksan 
maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin2;

F. ottaa huomioon, että 400:sta kohteena olevasta työntekijästä 70,5 prosenttia on naisia ja 
29,5 prosenttia miehiä ja että kohteena olevista edunsaajista 81,3 prosenttia on 55–64-
vuotiaita, 17 prosenttia 30–54-vuotiaita ja 1,7 prosenttia 25–29-vuotiaita; toteaa, että 
toimenpiteisiin osallistuvien edunsaajien kokonaismäärän odotetaan näin ollen olevan 
730, kun luvussa ovat mukana työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret 
(NEET-nuoret);

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan 
päätöslauselmaesitykseen:

1. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu 
saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 632 028 euroa eli 60 prosenttia 2 
720 047 euron kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi Belgian viranomaisten 
asianmukaisesti täytetyn hakemuksen toimittamisesta ja päättyi siihen, että komissio sai 
valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisen edellytysten noudattamisesta 4. lokakuuta, 
ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3. panee merkille, että työntekijävähennysten odotetaan vaikuttavan kielteisesti Vallonian 
työllisyystilanteeseen ja sen myötä koko alueen talouteen, koska alueella on niukalti 
työpaikkoja ja alueen työttömyysaste on suhteellisen korkea (8,6 prosenttia) verrattuna 
Flanderin 3,5 prosentin työttömyysasteeseen, minkä vuoksi on odotettavissa, että 

1 Käsillä oleva hakemus ja hakemus EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742, ja
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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työpaikkansa menettäneiden, etenkin 50 vuotta täyttäneiden työntekijöiden on vaikea 
työllistyä uudelleen;

4. toteaa, että Belgia tarjoaa EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 
330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle (NEET-nuorelle), jotka 
olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä; huomauttaa, että 
240 työntekijävähennystä toteutettiin NUTS 2 -tason alueilla Hainaut ja Liège;

5. toteaa, että EGR:n tuella yhteisrahoitettaviin, vähennetyille työntekijöille ja NEET-
nuorille tarjottaviin yksilöllisiin palveluihin sisältyy toimia, jotka koskevat tukea, 
ohjausta ja integrointia, koulutusta, uudelleenkoulutusta ja ammatillista koulutusta, 
yrityksen perustamista valmistelevaa tukea, avustusta yrityksen perustamiseen ja muita 
avustuksia;

6. korostaa, että NEET-nuorille tarjotaan erityisesti työnhakuun ja työhakemuksiin liittyvää 
koulutusta, tietoa työlainsäädännöstä ja sosiaalisista oikeuksista sekä tukea 
hallinnollisissa menettelyissä; toteaa, että työntekijöille ja NEET-nuorille, jotka 
suorittavat vähintään vuoden mittaiset kokopäiväiset opinnot, myönnetään lisäksi 
350 euron kuukausiavustus;

7. painottaa, että työntekijöiden hyväksi toteutetaan erilaisia toimenpiteitä, kuten neuvontaa, 
yrittäjyyteen liittyviä tiedotustoimia sekä verkostoitumista sopivien yrittäjien ja 
sertifioitujen start-up-valmentajien kanssa; huomauttaa, että työntekijöille, jotka 
perustavat yrityksen tai alkavat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina, myönnetään 
myös enintään 15 000 euron suuruinen avustus;

8. suhtautuu myönteisesti työmarkkinaosapuolten aktiiviseen osallistumiseen 
sosiaaliohjelman määrittelyyn ja asianomaisten julkisten palvelujen toimien 
koordinointiin, sillä Vallonian julkiset työvoimapalvelut ovat kuulleet ammattiliittoja 
erinäisistä uudelleentyöllistämisratkaisuista sekä työntekijöiden uudelleen- ja 
täydennyskoulutustarpeista;

9. panee merkille Belgian viranomaisten vakuutuksen, että suunniteltuihin toimiin ei saada 
rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että ne täydentävät 
rakennerahastoista rahoitettuja toimia; huomauttaa myös, ettei EGR:n rahoitustuella 
korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla;

10. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi 
EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä 
tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään 
talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja


